
A csíkszeredai középiskolák-
ban tanuló Bákó megyei diákok 
idei támogatásáról szóló szer-
ződést írt alá tegnap Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke és Solomon Adrián, 
a Moldvai Csángómagyarok 
Szövetségének elnöke a me-
gyeházán. A megyei tanács 
csángóprogramja révén idén is 
húszezer lejt folyósít az érintet-
tek számára. 
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Ez csak apró morzsa, a szé-
kelyföldi tömbből többet 
is tehetnénk a csángókért, 

de ha a Hargita és Kovászna me-
gyei önkormányzatok sok ilyen 
kis programot futtatnak, kitel-
jesedhet a segítségnyújtás – ér-
tékelte Borboly Csaba a támo-
gatói szerződés aláírását. – Nem 
tudunk minden gondot megol-
dani, de meglévő eszközeinkkel 
igyekszünk támogatni a moldvai 
csángómagyar fiatalok tovább-
tanulását. További lehetősége-
ket keresünk a csángók megsegí-
tésére, például a mezőgazdaság 
terén – jelentette ki a megyei 
tanács elnöke, hangsúlyozva: 
a válság ellenére nem csökken-
tették az erre a programra szánt 
összegeket, ráadásul a megyei 
tanácsosok valamennyi frakci-
ója egyetértett abban, hogy az 
itt tanuló csángó diákokat tá-
mogatni kell. – Vannak olyan 
ügyek, amelyekről konszenzus 
alakult ki a testületben, és ez ör-
vendetes – jegyezte meg.

Solomon Adrián szerint, mivel 
a moldvai csángóknak évszázadok 
óta nincs saját értelmiségük, elen-
gedhetetlenül fontos a csángó fia-
talok továbbtanulásának felkaro-
lása. A Moldvai Csángómagyarok 
Szövetségének elnöke reményét 
fejezte ki, hogy más önkormány-
zatok is követik Hargita Megye 
Tanácsának példáját.

Szarka Gábor magyar kon-
zul közölte, a magyar állam 
számára továbbra is prioritás a 
csángók magyar nyelvű oktatá-

sának támogatása, ugyanakkor 
örvendetesnek nevezte, hogy 
Erdélyből is segítő kezet nyúj-
tanak az ügyben.

A szerződés aláírása után Már-
ton Áron-emlékéremmel tüntet-
ték ki Solomon Adriánt. Mint a 
tanácselnök laudációjában fogal-
mazott, a megyei önkormányzat 
e díj adományozásával ismeri 
el a Moldvai Csángómagyarok 
Szövetsége elnökének tevékeny-
ségét, aki „jelentős mértékben 
hozzájárult a moldvai magyar 
nyelvű oktatás megszervezésé-
hez és működtetéséhez, haté-
konyan és hitelesen képviselte a 
csángómagyar közösség érdekeit 
és értékeit”.
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Segítség 
a csángómagyar fiataloknak

Az iskolAelőkészítő csoport A kötelező oktAtás része

Sok gyermek nem jár óvodába

FelhAsználAtlAn összeget tAláltAk BAlánBányA költségvetéséBen

Felelőtlen a városvezetés

Solomon Adrián kitüntetést vett át a megyei tanács elnökétől. Oktató jövő

Játszadozó óvodások. A csoportos tevékenység szinte elengedhetetlen az iskolai fejlődés érdekében fotó: csíki zsolt

A Moldvai Csángó ma  gyarok 
Szövetségének (MCSMSZ) 
egyik legfontosabb kezdemé-
nyezése a magyar nyelvű ok-
tatási program. A tevékenység 
két síkon folyik: egyrészt az 
iskolai magyarórák bevezeté-
sét szorgalmazza a közoktatási 
hálózatban, másrészt pedig az 
iskolán kívüli magyar nyelvű 
foglalkozások megszervezé-
sében vállal részt. A szövet-
ségnek köszönhetően több 
moldvai faluban is megvaló-
sult a magyar nyelvű oktatás: 
míg 2000-ben két helyszínen, 
ma már 24 faluban működik 
a magyar oktatási program, 
amelynek eredményeként sok 
gyermek jelentkezik magyar 
tanítási nyelvű intézménybe 
a továbbtanulás érdekében 
– legtöbben a csíkszeredai 
középiskolák valamelyikébe. 
A 2009–2010-es tanév végén 
öt magyar középiskolából bal-
lagtak el érettségiző moldvai 
diákok, legtöbbjük Csíksze-
redában. Idén szeptembertől 
kilenc új diákkal bővült a csík-
szeredai Csángó Bentlakás 
közössége, jelenleg több mint 
60 Bákó megyei diák tanul a 
város különböző iskoláiban.

összesen 128 ezer lejre rúgó 
felhasználatlan összeget talált a 
pénzügyi vizsgálóbizottság Ba lán-
bánya város költségvetésében. A 
megyei önkormányzat és a pre-
fektusi hivatal ma egyeztet a Har-
gita gáz rt. szolgáltatóval a fűtés-
gondok megoldásának ügyében.
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A megyei tanács elnöké-
nek kérésére Ladányi 
László Zsolt prefektus 

vizsgálóbizottságot hívott össze 
a balánbányai fűtésgondok ügyé-
ben. A vizsgálat során a megyei 
közpénzügyi hivatal illetékesei 
megállapították, hogy Balánbánya 
város költségvetésében 128 ezer 
lej található felhasználatlanul, 
amit a helyi oktatási intézmények 
fűtésszámláinak egyenlítésére le-
hetne fordítani.

– Sejtésünk beigazolódott: van 
pénz a helyi költségvetésben – nyi-
latkozta Borboly Csaba tanácselnök. 
– Az önkormányzatiság felelősséget 
is jelent, és embertelennek tartom 

azt, hogy a gyerekek sínylik meg 
egy felelőtlen városgazdálkodás kö-
vetkezményeit. Az ügyben tartott 
korábbi megbeszéléseinken is hang-
súlyoztam, hogy először mindig 
helyben kell keresni a megoldást, 
persze ehhez helyi szándék is szüksé-
ges – jelentette ki.

A megyei tanács és a prefek-
tusi hivatal képviselői ma együtt 
fordulnak a Hargita Gáz Rt. szol-
gáltatóhoz, hogy a balánbányai 

fűtésgondok megoldásáról egyez-
tessenek. Mint ismeretes, fűtéshi-
ány miatt két hete leállt a tanítás a 
balánbányai Havasi Gyopár óvo-
dában, és csak 25 perces órákat 
tartottak az 1-es számú iskolában. 
Az Agerpres hírügynökség tudó-
sítása szerint pedig – a megyei 
tanfelügyelőség engedélye alapján 
– a hideg miatt a város másik két 
általános iskolája is jelezte, hogy 
nem fogják megtartani az órákat. 

Hargita megyében mintegy 
4000 óvodáskorú gyermek nem 
jár óvodába, napközibe – de-
rül ki a statisztikai adatokból. 
A tanfelügyelőség célja hat-
éves kortól bevonni mindenkit 
az óvodai oktatásba, hiszen az 
iskolaelőkészítő csoport már ré-
sze a kötelező oktatásnak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Felmérve a megfelelő idő-
szakban született gyerekek 
számát, Hargita megyében 

18 350 óvodáskorú gyerek kellene 
legyen. Tekintettel a népességmoz-

gásra, mintegy 18 000 gyerekkel 
kellene számolni, ám a megye 
óvo dáiba, napközi otthonaiba 
csak 13 500 gyerek van beírva, 
tehát a korcsoport 74 százaléka jár, 
26 százaléka, mintegy 4600 gyerek 
nem jár óvodába vagy napközibe.

Mivel az óvodai oktatás nem kö-
telező, sok család megengedi magá-
nak, hogy a háromévesnél nagyobb 
gyerekeket otthon tartsa, szülők, 
nagyszülők felügyelete alatt. Eh-
hez hozzájönnek még a szociálisan 
hátrányos helyzetű családok, akik 
más okból nem járatják óvodába a 
gyerekeket. Ferencz Salamon Alpár 
főtanfelügyelő a Hargita Népének 

hangsúlyozta, hogy az óvodába 
nem járó mintegy négyezer gyerek-
ből jövőre mindazokat be kell von-
ni az iskolaelőkészítő csoportokba, 
akik betöltik a hat évet. Azoknak a 
gyerekeknek, akik egyáltalán nem 
jártak óvodába, az iskolára való 
felkészülés, a szocializálódás fontos 
helyszíne az iskolaelőkészítő cso-
port. Itt tanulják meg megfogni a 
ceruzát, rajzolni, számolni, közös-
ségben lenni, ráadásul a kötelező 
oktatás része is az iskolaelőkészítő 
csoport attól függetlenül, hogy 
továbbra is az óvodában vagy az 
iskolában működik – mondta a 
főtanfelügyelő. 


